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 :خلص امل
 خالد.محاسبة رأس املال البشري على كفاءة األداء بالتطبيق على جامعة امللك  أثر قياسى عليهدف البحث إلى التعرف 

وبما ان  فقط.تمثلت املشكلة في أن رأس املال البشري ال يتم التعامل معه مع إال من ناحية تسجيل الرواتب واألجور أي يعامل كنفقات جارية  

حتى تحقق الجامعة األداء األمثل لها البد من إيجاد معالجة للقياس املحاسبي األمثل لرأس و  مستقبلية،رأس املال البشري يقوم بتقديم منافع وخدمات 

 عليه يثير البحث عدة تساؤالت:املال 

  الجامعة؟هل هنالك قياس محاسبي لرأس املال البشري في 

  الجامعة؟كفاءة أداء  البشري فيهل يوجد أثر للقياس املحاسبي عن رأس املال 

بالبيانات  االلتزامأكدت النتائج أن  املتاحة،مواردها البشرية  استغاللأن جامعة امللك خالد تعمل على بالعديد من النتائج  خرجت الباحثة  

ستبدالية الشخصية لقياس رأس املال جامعة ال تتبني نموذج التكلفة اال بأن الأوضحت النتائج و  الجامعة،كفاءة األداء األمثل في  يحقق املالية فقط ال

 البشري.

بمحاسبة املوارد البشرية وذلك بإدخال وتبني  وضرورة االهتمام ضرورة اإلفصاح عن املوارد البشرية عند إعداد القوائم بالجامعةبوأوصت 

من خبرات الجامعات العاملية واملحلية الرائدة في  واالستفادةلنماذج القياس  ري داخل الجامعة عن طريق التطبيقنظام للمحاسبة عن رأس املال البش

 املجال.هذا 

 األداء  كفاءة البشري،رأس املال  املحاسبي،القياس  املفتاحية:الكلمات 

 

 املقدمة:
مستوى تكنلوجيا على مبني على املعرفة حيث يتطلب عمالة بشرية مختلفة وخدمات  اقتصادفي اآلونة األخيرة أصبح املجتمع يتحول إلى  

لكترونيات وأساتذة مثلة على تلك النوعيات مهندسو اإلبحيث تكون ذو كفاءة من التعليم والتدريب والخبرة في مجاالت التخصص ومن األ ، عال  

من املوضوعات  وهو، التحول يتطلب دراسة موضوع مهم أال وهو رأس املال البشري  ذا هذا ل، عال   الجامعات يعتبرون أفراد خدمات على مستوى 

رأس املال البشري في وذلك للتعرف على أهمية ، حيث ظهرت بوادر االهتمام به من قبل املحاسبين منذ أوائل السبعينات ،املهمة في مجال املحاسبة

ي تركز االهتمام على رأس علمية ومهنبة عالية، وبالتالبخبرات وذلك نتيجة ظهور الطلب املتزايد على خدمات األفراد الذين يتمتعون  كافة الوحدات

 املال البشري أكثر منه على رأس املال املادي.

لى التعرف على القياس املحاسبي وأثره على كفاءة األداء بجامعة امللك خالد من وجهة نظر املهنيين حيث إمن خالل البحث  ةسعي الباحثت 

 املوظفين.ألعضاء هيئة التدريس وتدريب  ابتعاثهاويظهر ذلك بصورة واضحة من  البشرية،تلعب الجامعة دور مهم في تنمية وتطوير مواردها 

 

 

                                                             

 ث، ممثلة في عمادة البحث العلمي لدعمها هذا البحلكة العربية السعوديةاملمخالد، مللك تتقدم الباحثة بالشكر والتقدير إلى جامعة ا  1
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 :البحث مشكلة
وبما  فقط.نفقات جارية ناحية تسجيل الرواتب واألجور أي يعامل كمع إال من معه تعامل يتم الال رأس املال البشري تمثلت املشكلة في أن  

 وحتى تحقق الجامعة األداء األمثل لها البد من إيجاد معالجة للقياس املحاسبي األمثلان رأس املال البشري يقوم بتقديم منافع وخدمات مستقبلية 

 تساؤالت:عدة لرأس املال البشري عليه يثير البحث 

  الجامعة؟هل هنالك قياس محاسبي لرأس املال البشري في 

  الجامعة؟كفاءة أداء  البشري فياملحاسبي عن رأس املال هل يوجد أثر للقياس 

 فرضية البحث:
 الجامعة؟هل هنالك عالقة إحصائية بين وجود قياس محاسبي لرأس املال البشري وكفاءة األداء في 

 أهداف البحث:
ويمكن التوصل إلى  الجامعة،على رفع كفاءة األداء وتأثيره على في التعرف على أثر القياس املحاسبي لرأس املال البشري  تمثلت أهداف هذا البحث

 التالية:ذلك من خالل تحقيق األهداف الفرعية 

 الجامعة.في  العالقة بين القياس املحاسبي لرأس املال البشري وكفاءة األداء اختبار 

  إدارة الجامعة على تحسين األداء الخروج بعدد من النتائج والتوصيات والتي تساعد. 

 أهمية البحث:
عن طريق تنمية رأس املال البشري  االستراتيجيةتنبع أهمية البحث من التعرف على مدى نجاح جامعة امللك خالد في تحقيق أهدافها 

 اململكة.واحدة من الجامعات الرائدة في  باعتبارها وتطويرها

 فرضية البحث: 
 الفرضية التالية: اختبارمن خالل هذا البحث  ةحاول الباحثت

 ( 0.05يوجد أثر ذو داللة معنوية عند مستوى الداللة ).بين القياس املحاسبي لرأس املال البشري وكفاءة األداء بجامعة امللك خالد 

 منهج البحث:
 املناهج العلمية التالية: ةستخدم الباحثت

 الدراسات السابقة حول هذا املوضوع. باستعراضاملنهج التاريخي: ومن خالله يقوم الباحث  .1

 : وذلك لتحديد املشكلة.االستنباطياملنهج  .2

 الفرضية. الختبار: وذلك االستقرائياملنهج  .3

 ومن خالله يقوم الباحث بعرض إجراءات الدراسة امليدانية. التحليلي:املنهج الوصفي  .4

 أدوات وأساليب جمع البيانات:
إضافة للمصادر الثانوية  واملالحظة، االستبيانأداة  باستخدام األولية املعلومات والبيانات من املصادريعتمد البحث في حصوله على 

 الجامعة.ائح والقوانين املنشورة واملعمول بها في و واملتمثلة في الكتب واملراجع والدوريات والبيانات والل

 مجتمع البحث:
املهنيين  اختيارتم يتمثل مجتمع البحث في مؤسسات التعليم العالي حيث أخذت جامعة امللك خالد كعينة داخل مجتمع الدراسة حيث 

 عينة داخل مجتمع الدراسة وذلك لإلدالء بوجهة نظرهم حول هذا املوضوع باعتبارهمذوي الصلة باملوضوع  املالية بالجامعةفي اإلدارة واملوظفين 
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 البحث:حدود 
 اآلتي:تتمثل حدود البحث في 

   جامعة امللك خالد املكانية:الحدود 

  م2018الحدود الزمانية الفترة من عام 

 هيكل البحث: 
 :إلىلخدمة أهداف البحث فقد تم تقسيمها 

 .الدراسات السابقة 

 النظري للدراسة. اإلطار 

 .الدراسة امليدانية 

 
ا
 :الدراسات السابقة :أول

  (م2006)اليوسف دراسة 

األردنية وقد بحثت الدراسة التطور التاريخي ملحاسبة املوارد البشرية وأهدافها وأهميتها  لقياس املوارد البشرية في الجامعات تقديم نموذج

املادية األخرى وأساليب قياسها. ويرى الباحث أن أنسب أسلوب للقياس هو أسلوب التكلفة التاريخية على اعتبار أنه يتماش ى مع قياس األصول 

النموذج املقترح على جامعة اليرموك. وخلصت الدراسة إلى أنه يجب إظهار املوارد البشرية كأصل؛ بحيث تظهر  وقد تم تطبيق .ويتسم باملوضوعية

استنفاد  االعتبارخذ بعين التكاليف املؤجلة في قائمة املركز املالي كأصل، وتظهر التكاليف اإليرادية في قائمة الدخل في السنة التي تخصها مع األ 

تخصها من سنوات عمره مما يعكس الصورة  القانوني وتحميله للسنة التي االلتزاماملؤجلة منها على مدى العمر اإلنتاجي املتوقع أو فترة  املبالغ

 .الصحيحة للمركز املالي في نهاية السنة

 (م2010دراسة املطيري ) 

الشركات املساهمة لدوله الكويت واملبررات واملبادئ واملقومات رساله غير منشوره هدفت الدراسة تطبيق نظم محاسبه املوارد البشرية في 

الكويت  وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج ان هناك  لةالى الكشف عن مدى تطبيق نظم محاسبه املوارد البشرية في الشركات املساهمة بدو 

ام املحاسبة عن املوارد البشرية في الشركات املساهمة في دولة الكويت وقد اوصت الدراسة تشجيع العديد من املعوقات التي تحول دون تطبيق نظ

 املوارد.الشركات املساهمة العامة في دولة الكويت على تطبيق املحاسبة عن املوارد البشرية ملا يوفره من معلومات مناسبه عن تكلفة وتولية سنك 

 ( م2011دراسة البوعلي) 

املوارد البشرية  الستقالل الحاجةإلى أن  والفرات وتوصلت الدراسةاسة امكانية تطبيق محاسبة املوارد البشرية في مصرف دجله تناولت الدر 

 املؤهلة واملدربة تدريبا جيدا يتطلب ايجاد نظام محاسبي وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء وحدة متخصصة من املحاسبة عن املوارد البشرية.

 دراسة (Savino, et al, 2012) 

املوارد البشرية؛ حيث يمثل موضوع جدل لعدة عقود. وكانت هناك محاوالت من  لى أن البحث عن األسلوب املالئم  لقياسإ تهدف الدراسة

القياس. وقد قام الباحثون بدراسة مقارنة بين منهجين من مناهج  .املوارد البشرية واملحاسبة من أجل تطوير طريقة تحظى بقبول عام قبل إدارة

إلى أن طرق القياس املعتمدة على التكلفة تحدد التكاليف الحقيقية للموارد البشرية بصورة جيدة بالتالي يسهل اظهارها في  الدراسة وخلصت

 ولكنها ال تعكس القيمة الحقيقية للموارد البشرية. أما بالنسبة لطرق القي
ً
اس املعتدة على القوائم املالية، ويمكن مقارنة هذه البيانات تاريخيا

 .في هذا املجال األبحاثقياس املنافع املستقبلية فإنه يوجد صعوبة في تحديد قيمة هذه املنافع. وأوضحت الدراسة أن هناك حاجة إلى مزيد من 

 إيمانا مني بأهمية تكامل البحوث العلمية فإن الدراسة الحالية تعد 
ً
لجهود الباحثين في هذا املجال الذي الزال بحاجة إلى املزيد من البحوث  امتدادا

امعة وخاصة أن أغلب البحوث أجريت في بيئات مختلفة عن بيئة األعمال وتتميز الدراسة الحالية أنها تناولت موضوع قياس املوارد البشرية في ج

 املهنيين.سعودية من خالل وجهات نظر 
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ا
 لبحث:: اإلطار النظري لثانيا

 البشريةنشأة وتطور محاسبة املوارد 

مة مع بداية هذا القرن كان ينظر للعنصر البشري على انه جزء من الجانب الفني املتمثلة في طرق العمل واالساليب واملعدات والخامات الالز 

التام للخط املرسومة وأن يقوم بعمله على أكمل وجه ومع تطور الفكر  االنقيادألدائه لذلك فإن العنصر البشري كونه يتلقى أجرا على عمله فإن عليه 

  اإلنسانيةاإلداري وظهور نظرية العالقات 
ً
 اجتماعيا

ً
إلى أنها نظام فني وأن هذا النظام يؤثر فيه  باإلضافةصار ينظر للمنظمة على اعتبار أنها نظاما

النظام الفني أو قد يتعارض معه لذلك كان من الضروري فهم الحاجات والدوافع  ويكمله العنصر البشري حيث أن العنصر البشري قد يتسق مع

راد العاملين لألفراد العاملين باملنظمة ومحاولة إشباعها وعدم االقتصار على دفع االجور وبذلك ينسجم العنصر اإلنساني مع الجانب الفني ويؤدي األف

وظهور مفهوم أسلوب املشاركة باعتبار املنظمة كيان متكامل يتكون من أجزاء متداخلة يتفاعل  باملنظمة أدوارهم كما يجب وبتطوير الفكر اإلداري 

 
ً
 مع بقية األجزاء بمعها العنصر البشري ومع هذا املفهوم لم يعد العنصر البشري جزءا

ً
 متكيفا

ً
 االهتمامأن تلبية حاجات العاملين ورغباتهم أدت إلى فنيا

عاملين في املنظمة أو مشارك في عملياتها لذلك كان من الضروري تنمية املوارد البشرية حتى يفهموا أهداف املنظمة ويصفوا حول تنمية وتطوير األفراد ال

، ويسيروا نحو تحقيق النوعين من األهداف تناسق وتوافق، بل أن العنصر البشري يستطيع بمجهوداته أفكاره أن يؤدي
ً
 ألنفسهم أيضا

ً
إلى  اهدافا

 .(292،291،ص2016)الحيالي ا يساعد على تحقيق أهداف املنظمة.بم تكارواالبالتطوير 

باملحاسبة عن املوارد البشرية فاملحاسبة في العصور الرومانية اعترفت بملكية  االهتمامإن تتبع نشأت وتطوير املحاسبة توضح جانب من جوانب 

ال ية العنصر البشري في صورة العبيد وقامت بتسجيل قيمتهم كأصول إال أن املحاسبة الحديثة أخذت وجهة النظر الرأسمالية في أن العناصر البشر 

ث في األصول غير امللموسة واالهتمام برفع مستوى كفاءة العاملين ووضع البرامج التدريبية إن زيادة االهتمام بالعنصر الحدي ولكنها تستغل. كتمتل

ت التي تسعى لتنمية مواردها البشرية بمعرفة قيمة هذه املوارد .يرجع البعض آديهم، كل ذلك أدى الهتمام املنشت املوجودة لالتنمية القدرات واملهار 

السلوك اإلنساني الذي بدأ االهتمام به عقب الحرب العاملية الثانية، ومع ذلك يمكن القول بأن  اكتشافية إلى االهتمام باملحاسبة عن املوارد البشر 

ى تعظيم الربح ظهور فكرة املحاسبة غن املوارد البشرية يرجع إلى الحاجة لقياس األصول البشرية التخاذ القرارات في إطار فلسفة اإلدارة التي ترمي إل

 من وتحقيق أقص ى كفا
ً
املشترك للمحاسبة والنظرية االقتصادية باملوارد البشرية  االهتمامية إنتاجية ورفع مستوى كفاءة العاملين، ويبدو ذلك واضحا

 م(2008هاني   )السعيد،.

 البشريةمفهوم وأهداف املحاسبة عن املوارد 

:
ا
 مفهوم محاسبة املوارد البشرية  أول

البشرية اهتم كل منها بدراسة جانب أو اكثر من الجوانب املتعلقة بمفهوم طبيعة املوارد البشرية فقد دة ملحاسبة املوارد عظهرت تعاريف 

عملية التعرف وقياس والبيانات الخاصة باملوارد ” م( محاسبة املوارد البشرية بأنها :  1973عرفت جمعية املحاسبين األمريكيين في تقريرها األول علم )

مصطلح مستخدم ليصف مجموعة متنوعة من “علومات لألطراف املختصة وعرف أحد أساتذة محاسبة املوارد البشرية بأنها : البشرية وتوصيل هذه امل

وحسب هذا املفهوم تعتبر محاسبة املوارد  االفتراضات تسعى لتصوير وتأكيد أهمية املوارد البشرية في عملية الكسب واألصول الكلية لشـــركة ما.

منطقي وهام ملجال محاسبة املشروع فهي عملية قياس وتحديد الفعاليات اإلنسانية ملنظمة ما، وتقديم معلومات حول أفراد ما وقياس البشرية امتداد 

 (184،ص2008)ابراهيم،التغير في هذه الظروف خالل الوقت.

باملوارد البشرية وتصنيفها وقياسها بمعدالت  وأيضا عرفت بانها عمليه إعداد نظام متكامل لجميع املعلومات اإلدارية وتقسيم األداء الخاص

 االداء.القرارات املناسبة للتخطيط وتتبع ذلك الرقابة على  اتخاذمعيارية وتسجيلها وتحديدها بصفه دوريه وتقديمها لألطراف املختصة مما يساعد عن 

 (314ص م،2011موس ى )

 :
ا
 البشرية.محاسبة املوارد  أهدافثانيا

يعتبر الهدف العام ملحاسبة املوارد البشرية هو تقديم املعلومات الصحيحة واملوثوقة عن املوقف املالي للمنظمة وال يمزج هدف محاسبة 

ليمة إذا تهدف إلى توفير املعلومات الضرورية عن العنصر البشري للمنظمة مما يساعد اإلدارة على اتخاذ القرارات الس ذلك،املوارد البشرية عن جوهر 

وتطويرها. ا فيما يتعلق بذلك العنصر كما تهدف إلى جذب انتباه اإلدارة إلى أهمية املوارد البشرية ومساعدتها في قياس هذه املوارد البشرية وتقيمه

 (17صالجعيدي ، )

 -منها: ويمكن أن نلخص عدة أهداف اخرى ملحاسبة املوارد البشرية    

 املوارد.عرفة تكلفة مطرق قياس يعتمد عليها في  إيجاد .1

 املشروع.معدل رأس املال البشري إلى رأس املال الغير البشري وهذا يحدد كثافة العمل في  قياس .2
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العاملين في املنشأة  رادمحاسبة املوارد البشرية إلى وضع نظام مكافأة وتعويض للموارد البشرية وهذه النظم تعمل على حفز وحث األف تهدف .3

لتحقيق أهداف املنشأة كما أنها تساعد تقييم كفاءة العاملين كل فرد على حدة وتساعد على توزيع األفراد على الوظائف على بذل الجهد األمثل 

 (م2014شبير،) ممكن.املختلفة بشكل يؤدي إلى أفضل تخفيض 

 
ا
 :البشرية املوارد محاسبة أهمية: ثالثا

 هناك اختفى العنصر االنساني لذلك اذا للمنشاة يحدث أن يمكن الذى الوضع تصورنا اذا للمنشاة اإلنساني العنصر أهمية تحديد يمكن

 (37ص2015)ابوبكر العنصر اإلنساني للمنشاة، نذكر منها بعض األمثلة: أهمية على وتؤكد تؤيد باعتبارها اليها االشارة يمكن عديدة دالئل

املفكر واملنفذ في أي منشاة هم البشر الذين  أن حيث املتقدمة املجتمعات في وخاصة منشاة، أي في األصول  أنواع أهم هو اإلنساني العنصر .1

 يتولون أعمال االدارة.

فعندما استقال ثمانية من كبار املديرين  هذا يؤكد م 1986 عام االمريكية املتحدة الواليات في حدث وما سوقية، قيمة له اإلنساني العنصر .2

 41" فقد انخفضت القيمة السوقية ألسهم الشركة األولى بحوالي فريتشيلشركة " وهيبشركة "موتوروال" والتحقوا بالعمل لدى شركة منافسة 

 اريخ اعالن خبر االستقالة.ساعة من ت 24مليون دوالر خالل  14مليون دوالر وارتفعت القيمة السوقية ألسهم الشركة الثانية بمبلغ 

جريت التي العلمية الدراسات بعض أوضحت .3
ُ
  91 من عينة على أ

ً
التمويل بإحدى الجامعات االمريكية أن قرارات  قسم " العليا بالدراسات طالبا

 أعلنت عن أهمية العنصر اإلنساني واهتمامها به. " االستثمار املتعلقة بشركتين مختلفتين كانت في صالح الشركة التي

 
ا
 البشرية:املوارد  قياس: طرق رابعا

لقد تناول الباحثون عدة طرق لتقييم املوارد البشرية حيث أن األصول اإلنسانية تختلف في طبيعتها من حيث صعوبة القياس الدقيق عن 

تقطاع لها بعد اسباقي األصول األخرى املتعارف عليها والتي يجري تقييمها حتى األن طبقا للمبادئ املحاسبية املتفق عليها وذلك حسب التكلفة التاريخية 

 وهي: حسب الطريقة املتبعة بانتظام وقد اوردنا في هذا البحث عدة طرق لتقييم املوارد البشرية وأهمها  االستهالكيالقسط 

 التاريخية: طريقة التكلفة  .1
بحيث يكون صالح  وإعداده،تهدف هذه الطريقة الى معرفة قيمة االصل عن طريق إثبات كل ما يحتمله املشروع في سبيل اقتناء هذا األصل 

وبتطبيق ذلك على األصول البشرية تعتبر التضحية التي تقدمها املنشأة للحصول على األفراد وتنميتهم هي تعبير عن قيمة هذه  املنشأة،في  لالستخدام

 األصول.

دريب العاملين مصاريف وتتميز هذه الطريقة املوضوعية ومسايرتها للعرف والتطبيق املحاسبي حيث تعتبر مصاريف اختبار وتوظيف وت

 منها.لتحديد نصيب كل فترة  البشرية،إهالكها على العمر اإلنتاجي لألصول  يتعينوبالتالي  استخدامها،رأسمالية تجري رسملتها على فترات 

 و  خسارة،وفي حالة تصفية األصل واالستغناء عن العاملين قبل إنهاء حياتهم اإلنتاجية املقدرة يعتبر الرصيد املتبقي 
ً
ممكن أن يكون الرصيد املتبقي ربحا

 في حالة انتقاله بمقابل مادي.

خالل وأهم نقد ممكن أن يوجهه لهذه الطريقة بأنها ال تعبر عن الطاقة اإلنتاجية األساسية لألفراد أي الخدمات واملنافع املتوقعة من األصل 

 (م2016،الحيالي) فقط.حياته اإلنتاجية بل تعبر عن تكاليف اختباره وتدريبه 

على أساس التكلفة التاريخية ورسملة النفقات املتعلقة بتعين  اإلنسانيةويرى معظم أنصار محاسبة املوارد البشرية عند تقييم األصول 

يتم  رأسمالية واختبار وتطوير املوارد البشرية عن طريق احتساب التكلفة الفعلية لهذه النفقات املرتبطة باملوارد البشرية واعتبارها بمثابة مصروفات

ذا حدث أن استبعد أحد هذه األصول اإلنسانية ألي إتوزيعها على عدد سنوات العمر اإلنتاجي املتبقي لألصول اإلنسانية املفيدة في خدمة املنظمة و 

حميلها سبب من األسباب مثل العجز عن العمل أو الوفاة أو عدم املالئمة للتطوير حينئذ تعتبر مصروفات أو نفقات هذا األصل بمثابة خسائر يتم ت

 (م2005،عثمان ، األمين ).على حسابات النتيجة 

 اإلحالل: طريقة تكلفة  .2

 لهذه ا
ً
لطريقة يتم تقييم األصل البشري بالتضحية التي تتحملها املنشأة في سبيل إحالل املوارد البشرية املتوفرة لديها اآلن بموارد بشرية وفقا

 أخرى ذات مستوى خدمات يساوي خدمات املوارد الحالية.

 هما: إلى نوعين (االستبدالل )وتنقسم تكلفة اإلحال

 الوظيفية. (االستبدال)اإلحالل تكلفة 

 وتمثل التضحية التي تتحملها املنشاة إلحالل شخص يشغل اآلن وظيفة معينة بشخص بديل له يستطيع تقديم نفس الخدمات في هذه الوظيفة.

  الشخصية.( االستبدال)تكلفة اإلحالل 
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 بديل له يتمتع بالقدرة على تقديم مجموعة الخدم
ً
ات التي قدمها هذا املستخدم وتمثل التضحية تتحملها املنشأة إلحالل شخص مستخدم حاليا

 بها.في جميع املراكز التي كان يعمل 

التي تعرضت لها كطريقة التكلفة التاريخية إلى أن هذه الطريقة يشوبها بعض  االعتراضاتتالفى بعض  وبالرغم من أن طريقة تكلفة اإلحالل

 في عدم وجود تكلفة إحالل لبعض األصول وخاصة البشرية فمن غير املحتمل الحصول على أرقام دقيقة أو صحيحة لتكلفة 
ً
العيوب تتركز أساسا

 (م 2014 م، خالدالرحي . )عبدعاليةاإلحالل في ظل غياب منظمة للعمالة ذات تكلفة 

أن يتم احتساب تكلفة تعيين واختبار وتطوير موارد بشرية  اإلنسانيةيرى أنصار محاسبة املوارد البشرية في هذه الطريقة لتقييم األصول 

لنسبة بديلة بما في ذلك نفقات التقاعد عن الخدمة أو التعويض وهذا بالطبع من احد صور الخيال إذ توجد أسس سليمة تتركز عليها هذه الفروض با

عن طريق النظر إلى املستقبل وإلى  ةستبداليضوء استخدام التكلفة اال  حالية فيللموارد البشرية حيث أنه من املعروف أنه يتم التوصل إلى القيمة ال

دون اعتبار للتكلفة التاريخية التي تتعامل مع املاض ي الواقعي والذي يتفق مع مفهوم املحاسبة كتسجيل تاريخي أي أن الوضع  االقتصاديةالتوقعات 

للمستقبل بعد احتساب معدل الفائدة لوحده النقد أضف إلى ذلك ان أنصار محاسبة  هو عدم االعتراف باملاض ي بل النظر االستبدالبالنسبة لتكلفة 

 للقيمة يعادل ا
ً
لتكلفة الالزمة املوارد البشرية يفترضون القدرة على إحالل أحد املوارد البشرية التي تستبعد ألي سبب في املال متخذين في ذلك أساسا

 ل البشري املستبعد وبالتالي يمكن تالفي الخسائر التي تتحقق نتيجة استبعاد هذا األصل البشري.للحصول على مورد بشري يقوم باإلحالل عن األص

 (:طريقة تكلفة الفرصة البديلة )املزايدة التنافسية .3

 استخدامإلى الحالي للموارد البشرية  االستخدامتستخدم هذه الطريقة مفهوم تكلفة الفرصة البديلة أي التكلفة التي تتحملها املنشأة لتغيير 

الذين يعملون ذو الكفاءة الخاصة ويمكنهم  رادأخر بديل سميت باملزايدة التنافسية ويقوم بمقتضاها مدراء األقسام بإجراء مزايدة على خدمات األف

كأصل من أصول في عمل بديل كأساس لحساب قيمة هذا الفرد  استخدامهالعمل في كل قسم من هذه األقسام وذلك للوصول إلى قيمة الفرد عند 

سعر في املزايدة كتعبير عن قيمة الفرد. حيث أن هذا السعر هو املمثل للتقدير املالي الذي يعبر عن أحسن استخدام لخدمات  ويستخدم أعلىاملشروع 

املخصصة  االستثماراتهذا الفرد ويتم تخصيص الفرد للعمل بالقسم الذي يحصل فيه على أعلى سعر وتضاف قيمة أو سعر هذا الفرد إلى مجموعة 

 القسم.لهذا 

وتعتبر هذه الطريقة وسيلة لتوزيع املوارد البشرية وكذلك تطويرها فبعد أن يظفر كل مدير بما كان يأمله من موارد بشرية ذات كفاءات 

تغالل ممكن وهذا سوف يتطلب اس أحسن في بذل قصارى جهده في استغالل كفاءة وقدرات هذه املوارد االستمرارخاصة فأنه سوف يعمل وال شك على 

 تنميتها.منه بالطبع الحفاض على قيمة هذه املوارد بل والعمل على 

ويشوب هذه الطريقة عدم إيجاد قيمة لجميع األفراد العاملين باملنشأة وإنما تهتم فقط بقطاع معين من املوارد البشرية والذي يقع على 

ذين يتميزون بمهارات خاصة سواء في داخل املشروع أو في سوق العمل ، في حين تهمل قيم االفراد الذين باملنشأة وال فرادعاتقها إيجاد قيمة لجميع األ 

 باإلضافة إلى عدم اعتمادها على مقياس موضوعي لألفراد وإنم
ً
ا تعتمد على يمكن الحصول عليهم بسهولة من خارج املنشاة أو األفراد املستخدمين حديثا

 اآلثار النفسية السيئة التي تتركها هذه الطريقة  اماهتمالحكم الشخص ي الذي هو 
ً
الرؤساء وليس على أساس تقدير الكفاءات الفعلية وال يخفى أيضا

ة واضطراب العالقات بين املنافسة وبالتالي تنخفض إنتاجيتهم باإلضافة إلى عدم استقرار عنصر العمالة باملنشأ اعلى نفسية العاملين الذين لم يدخلو 

 (301،ص2016الحيالي،).العاملين

 حيث يقوم على أساس اعتبار افضل الفرص الضائع
ً
غير  ةومن املعروف في تكلفة البدائل أنها مفهوم افتراض ي يبتعد عن الواقع بتاتا

واعتبارها الحقيقية ، وتقوم هذه الفكرة على البحث عن أفضل الظروف املالئمة القتناء األيدي العاملة ) من حيث الوقت والجهد واملال والكفاية ( 

أو سوق األصول  تكلفة بديلة بحيث تمثل هذه التكلفة معيار التكلفة لألصل اإلنساني بصرف النظر عن فرع تخصصه ، وذلك عن طريق نظام املزايدات

ية نسانية حيث يتم التوصل لقيمة أي أصل عن طريق املزاد الذي يجري بين أصحاب املنظمات بصرف النظر عن املستويات املختلفة للعناصر البشر إلا

أساس قدرته في املساهمة في  نساني ال تحدد علىإلوبالتالي تحدد قيمة األصل اإلنساني بالقيمة التي يصل إليها املزاد ومن هنا نجد ان قيمة األصل ا

 نتاج بل بقيمته الحدية في سوق املوارد البشري.اإل 

 الدولة: طريقة تكلفة املوارد البشرية التي تساهم بها  .4

اعتمدت هذه الطريقة على تجميع تكلفة تعليم الفرد خالل سنوات دراسته باإلضافة إلى استخدام القياس النفس ي لتحديد درجة توافر 

على تكلفة التعليم للفرد كمصدر أساس ي لحساب قيمته ، لذلك هي ال تعبر  اعتمادهاصية لدى الفرد وأهم نقد وجه إلى هذه الطريقة هو السمات الشخ

 
ً
 إلى أنها باإلضافةالقياس النفس ي وال يخفى ما يوجد لهذا القياس من انتقادات  استخدامعلى  اعتمادهابالضرورة عن قيمة الفرد لدى املنشأة وأيضا

 في املداخل التعليمية املعروفة أو األفراد الذين يتلقون  احتسابتجاهلت 
ً
قيمة األفراد والذي يوظفهم املشروع من الخارج والذين لم يتلقوا تعليما

 
ً
نشأة مع ان قيمة إلى أساس واقعي حيث أنها تفترض تناقص قيمة الفرد خالل فترة عمله بامل افتقارهمتعليمهم في الخارج على نفقتهم الخاصة أخيرا

 متزايدة بالخبرة املكتسبة خالل سنوات عمله.
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 (: )املستترةهطريقة الشهرة غير املشترا .5

وذلك عن  للتقييم،األرباح التي تزيد عن املتوسط العادي لألرباح السائدة )األرباح غير العادية( أساس  اتخاذتقوم هذه الطريقة على أساس 

باإلضافة  األخرى،طريق رسملة هذه األرباح الزائدة واعتبارها ممثلة للموارد البشرية في املنشاة وهذه الطريقة تتجاهل الكفاءة التي تستغل بها األصول 

 تتحقق.سواء حققت أرباح أو لم  إلى أن قيمة املوارد البشرية ال ترتبط بمسألة تحقيق أو عدم تحقيق أرباح حيث توجد قيمة لهذه املوارد في املنشأة

 (2004الحيالي،)

 اإلسالمي: تقييم املوارد البشرية في الفقه  .6

 فيما يقدم عمله لحصة في رأس  اعتبارهينصب التقييم اإلسالمي لقيمة الفرد في الشركة على أساس 
ً
 يعمل  باعتبارهوليس  مالها،شريكا

ً
أجيرا

 لطريقة توزيع بها وفي هذه الحالة ال يتقاض ى الشريك بالعم
ً
ل أي أجر أو مرتب مقابل عمله بل يقتسم الربح الناتج من مزاولة الشركة ألعمالها طبقا

 الشركة.األرباح والخسائر التي يتفق عليها الشركاء والتي ينص عليها في عقد تكوين 

الوصول  ال يمكنوتتفق أقوال فقهاء املذاهب إلى وجوب ذكر نصيب الفرد )حصة العمل التي يقدمها( من األرباح في عقد إنشاء الشركة وهذا 

 (2007حسن،) الربح.إليه إال إذا تم تقييم حصة العمل التي يقدمها الفرد لدى أفراد عقد الشركة أي أن تقييم الحصص هو األساس في تقدير أنصبة 

 :وعالقتها بكفاءة األداءاملوارد البشرية  تكلفة

تعرف التكلفة بشكل عام على أنها التضحية التي تتحملها املنشاة من املوارد في سبيل الحصول على ش يء مادي ملموس أو  البشري:تعرف تكلفة املورد 

 م(2001رضوان حلوة حنان،) ملموسة.منافع غير 

 من 
ً
 )جزءا

ً
 )الجزء من التكلفة الذي لم يستهلك خالل الفترة ويمكن ان تكون مصروفا

ً
التكلفة الذي تم استغالله( ويمكن أن تكون أصال

 (.الحالية بل تستفيد منه املنشأ لعدة فترات محاسبية تالية

 أن: وتعتبر تكلفة املورد البشري مصطلح مشتق من املفهوم العام حيث 

املنشأة في سبيل الحصول على األفراد أو استبدالهم بأفراد آخرين وبالتالي فإن هناك متطلبات للقياس  تكلفة املوارد البشرية هي التكلفة التي تتحملها

 البشرية:املحاسبي لتكلفة املوارد 

 حده.عناصر التكاليف الخاصة باملوارد البشرية عن باقي عناصر التكاليف الخاصة باملوجودات األخرى وتجميعها على  فصل - أ

 ي: باآلتالتكاليف الخاصة باملوارد البشرية وتوزيعها على حسابات فرعية تتمثل  تصنيف عناصر - ب

 الرسمي.التدريب  تكلفة-5                                     .االستقطاب تكلفة-1

 العمل.التدريب أثناء  تكلفة-6                                         التوجيه. تكلفة-2

 متنوعة.أخرى  تكاليف-7                                       .االختبار تكلفة-3

 التعيين. تكلفة-4

 التالي: الفصل بين عناصر التكاليف طويلة األجل واإليرادات الجارية وذلك على النحو  -ج

  جارية.تكاليف إيرادات 

  إلى: تكاليف إيرادات مؤجلة وتقسم 

 األجل.مؤجلة طويلة  إيراديهتكاليف  .1

 األجل.مؤجلة قصيرة  إيراديهتكاليف  .2

فيد بحيث يتم تحميل عناصر التكاليف اإليرادية الجارية على قائمة الدخل والتي تتميز بأنها نفقة ال يتوقع أن تحقق عائد في املستقبل بل ت

 …. .قات العالج الصحي وغيرها مثل نف لألفراد،الفترة الحالية وبالتالي فهي من التكاليف املستنفذة مثل األجور النقدية املدفوعة 

 الوهمية.في املوارد البشرية ضمن األصول الثابتة  تاالستثماراأما التكاليف اإليرادية املؤجلة يتم رسملتها في امليزانية العمومية بعنوان 

 كالتالي: قياس تكلفة املوارد البشرية  أهدافويجدر بنا من وراء قياس تكلفة املوارد البشرية ان تعود علينا وعلى املنشاة بفائدة لذلك نلخص أهم 

 البشرية.إلى أساليب موضوعية لتحديد مقياس قيمة املوارد  التوصيل .1

 البشرية.وتحسين االستخدامات اإلدارية ملحاسبة املوارد  تطوير .2

 العاملين.التأثير السلوكي ملحاسبة املوارد البشرية على  تحليل .3

 مر في جميع أصول املشروع بما فيها األصول البشرية العائد على رأس املال املستث قياس .4

 كفاءة.األداء بطريقة سليمة وأكثر  تقييم .5

 سليم.املقارنات بين املشروعات املتنافسة على أساس  إجراءات .6



 سلوى حممد                                                                        القياس احملاسبي لرأس املال البشري وأثره على رفع كفاءة األداء بالتطبيق على جامعة امللك خالد  

Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 3, 2019 
 542 

 

 سليم.القرارات باملشروع بشكل  اتخاذ .7

 البشرية.في املوارد  تلالستثمارافي وضع الخطط طويلة ومتوسطة وقصيرة األجل  تساعد .8

 البورصة.يجابيتها بما يؤثر باإليجاب على أسعار األسهم في ابه والسعي لتنظيم  والعامل البشري العالقة بين ربحية املشروع  إيجاد .9

 مفهوم وأهداف قياس الكفاءة:

األداء ينتج عنها كفاءة األداء وبما أن عملية تقويم "بعد مصطلح التقويم  الكفاءة"ستخدم مصطلح الكفاية أو أمما سبق يري الباحث أنه قد 

 فالباحث سيتناول مفهوم كفاءة األداء والعوامل املؤثرة على قياس األداء.

 أول: مفهوم الكفاءة: 

 تعتبر الكفاءة معيارا أساسيا للحكم على أداء كل املنشآت بجانب بعض املعايير الثانوية مثل املالئمة والفعالية.

 ارد املستخدمة لبلوغ األهداف املحددة مقدماتعرف الكفاءة أنها "تكلفة املو 

 االستخداماتاملدخالت ) اإلنتاج( إلى املنتجات أو، أو بعبارة أخرى نسبة املخرجات )اإلنتاجيةبين حجم اإلنتاج وبين املوارد  بالكفاءة "العالقةكما يقصد 

 م(2006يحي النجار،)ومن ثم تعتبر العالقة بين حجم اإلنتاج واملوارد اإلنتاجية مقياسا من مقاييس الكفاءة اإلنتاجية اإلنتاجية(  أو املوارد

 التالي:على ضوء ذلك التعبير الرياض ي للكفاءة اإلنتاجية يكون على النحو 

 املصرجاتالكفاءة اإلنتاجية = 

 املدخالت                                    

 هي:تبعا لذلك ترتفع الكفاءة اإلنتاجية في حاالت ثالث 

 إذا زادت املخرجات مع ثبات املدخالت. .1

 املدخالت. انخفاضإذا ظلت املخرجات ثابتة مع  .2

 املدخالت. انخفاضإذا زادت املخرجات مع  .3

 واملقام.ريق تحديد كل من البسط على ضوء ذلك تنخفض الكفاءة اإلنتاجية في الحاالت العكسية وبالتالي يتحدد هنا املقياس عن ط      

 :قياس األداء أهمية وأهداف

 
ا
 :قياس األداء أهمية :أول

 تنحصر أهمية األداء في اآلتي:

إنتاجية توجيه إشراف اإلدارة العليا إلى مراكز املسؤولية مما يحقق زيادة إنتاجية الوحدة والذي هي في حاجة قصوى إليه مما يترتب عليه تحقيق  .1

 أكثر.

اصر النشطة التي الذي يمر به املجتمع، وذلك بإبراز العن االجتماعيواملناخ  االقتصاديةتكييف التنظيم البشري في املستقبل ليتوائم مع البيئة  .2

 عنها. االستغناءبها، والعناصر السلبية أو املفسدة أو غير املنتجة التي يستلزم  االحتفاظتستحق الترقية عن جدارة والتي يجب 

 الوظيفي املباشر عن طريق إدراك العامل لكيفية أداء الوظيفة التي يتولى مهامها مقدما. االقتناعاملساعدة على وجود نوع من  .3

 للحوافز. وسليم بالهدف واألساس الواقعي الذي يساعد على إيجاد نظام فعال يزودنا .4

 يرغبون في قياسها والحكم عليها. / توجيه جهود رجال التنفيذ إلى حد كبير ملظاهر األداء الناجحة التي5 .5

 
ا
 : أهداف قياس األداء:ثانيا

 اآلتي:تتمثل أهداف القياس في 

وعليه نجد أن  نشاطها،تساعد مؤشرات األداء على تزويد املستويات اإلدارية املختلفة بالوسائل التي تكفل قياس وتخطيط األداء املتعلق بدائرة  .1

 شخصية.على حقائق موضوعية وليس على تخمينات  ارتكازهاقراراتها يمكن 

التي يقتض ي األمر تحليلها للوقوف على أسبابها، والعمل على  االنحرافات كتشافاتساعد مؤشرات تقييم األداء املستويات اإلدارية املختلفة على  .2

 اإلجراءات العالجية. اتخاذيمكن  حتىإيضاحها 

يرجع إلى أن عملية التقييم سوف تتبلور في تقييم  املبدع، وهذابمثابة نوع من األداء  سليمة،على أسس  ارتكزتتعتبر مؤشرات تقييم األداء إذا ما  .3

 ي وليس في تقدير شخص ي.موضوع

 تحدد عملية تقييم األداء املدى الذي يحقق عنده املسؤولية اإلدارية. .4

والوحدات  ناحية،من  االقتصاديةباألساس الذي يتم بمقتضاه إجراء مقارنات بين القطاعات املختلفة في إطار الوحدة  تزودنا مؤشرات التقييم .5

 م(2015إدريس ‘ أخرى. )حجي،املؤسسات العامة من ناحية  ءالنوعية في غطا
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ا
 : الدراسة امليدانية:ثالثا

 نشأة وتطور جامعة امللك خالد
استكمال اإلجراءات النظامية الالزمة لذلك.  هـ املتضمن11/3/1419/م في7/78وتشييدها باألمر السامي رقم  جامعة امللك خالد تم إنشاء

 هـ ضمن امليزانية العامة للدولة لتنضم جامعة امللك خالد إلى منظومة الجامعات السعودية.14/9/1419وبناًء عليه صدرت امليزانية األولى للجامعة في 

كيلومتر مربع، يعيش  80.000وتقع الجامعة في منطقة عسير في الجزء الجنوبي الغربي من اململكة العربية السعودية. وتبلغ مساحة منطقة عسير حوالي 

 (kku.edu.saموقع الجامعة ) ومركًزا.ينتشرون في ثمان  وسبعين محافظة  ؛نسمة 1.600.000عليها أكثر من 

 أهداف جامعة امللك خالد

 والوطنية. الدينية األهداف دعمهم فيتحقيق طموحات اململكة العربية السعودية في تنمية املعرفة البناءة التي تس .1

 وخدمي متميز للجامعة. وبحثي، الوصول إلى مستوى علمي، .2

  واملؤسس ي وفق والحصول على االعتماد األكاديمي معايير الجودة الشاملة،تحقيق  .3

 وعاملًيا. محلًيا املعتمدة املعايير .4

  وتطوير تهيئة بيئة أكاديمية مناسبة الستقطاب أعضاء هيئة التدريس املتميزين، .5

 ة اإلقليمية والعاملية.واملراكز البحثي التواصل األكاديمي بين الجامعة، وبناء  واملهنية املعرفية قدراتهم .6

 
 بحث:إجراءات وتحليل بيانات ال

 
ا
 : مجتمع الدراسة:أول

تمثل مجتمع البحث في مؤسسات التعليم العالي باململكة العربية السعودية حيث ركز الباحث بأخذ عينة من هذا املجتمع متمثلة في جامعة 

 واحدة من الجامعات الداخلة في هذا املجتمع. باعتبارهاامللك خالد 

 
ا
 عينة الدراسة:: ثانيا

مفردات مجتمع جامعة امللك خالد فقد تم حصر  لكبر عينةونظرا  تمثلت عينة البحث في جامعة امللك خالد وهي من الجامعات الالمركزية

 .مفردة 60والبالغ عددهم )اإلدارة املالية( امعة امللك خالد فئات مجتمع البحث الذي سيخضع للدراسة حيث تمثلوا في املوظفين العاملين بج

 العينة على النحو التالي: اختيارعلى ضوء ذلك تم 

 محاسب. .1

 مراجع داخلي. .2

 ن عاملين.و موظف شؤ  .3

 :أدوات جمع البيانات

 كأداة رئيسة لجمع املعلومات من عينة البحث. االستبانةالباحثة على  اعتمدت

 على قسمين رئيسين: االستبانة احتوت

 القسم االول: تضمن البيانات الشخصية ألفراد عينة البحث. .1

كل عبارة وفق مقياس ليكرت  هما تصفعن  استجابتهم( عبارة طلب من أفراد عينة البحث أن 16القسم الثاني: يحتوي هذا القسم على عدد ) .2

 البحث. ةالخماس ي، ومن تم توزيع هذه العبارات على فرضي

: ص
ُ
 دق وثبات أداة الدراسة:ثالثا

 من خالل اآلتي: االستبانةقام الباحث بالتحقق من صدق 

 صدق املحكمين )الصدق الظاهري(

في صورتها األولية على مجموعة من املختصين بمجاالت املحاسبة، اإلدارة واإلحصاء وجرى أخذ اآلراء كافة التي اتفق عليها  االستبانةعرض الباحث 

 املحكمون.

 : الستبانةإجراءات ثبات فقرات 

مدى وجود ارتباط بين القياسات املعبرة عن آراء عينة الدراسة  الختبارCronbach – Alpha) استخدمت الباحثة أسلوب كرونباخ ألفا )

درجة كبيرة من الثبات وإمكانية  مما يعني توفر 0.70وهي نسبة أكبر من الحد األدنى املقبول ملعامل الثبات وهو 0.80  الثباتحيث كانت قيمة معامل 

 االعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.

: الساليب اإلحصائية املستخدمة:
ا
 رابعا
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 spssالبرنامج االحصائي  استخدامللحصول على نتائج دقيقة قدر اإلمكان تم 

 تحليل البيانات وإختبار فرضيات البحث: 

 النوع .1

 ملتغير النوع : (1جدول)
ا
 التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفقا

 الترتيب النسبة املئوية العدد النوع

 1 %63,3 38 ذكر

 2 %27.7 22 أنثى

  100 60 الجملـــة

 

 
 م2019برنامج إكسل إعداد الباحث من الدراسة امليدانية  املصدر:                                      

 وبنسبة )38ن )أحيث نالحظ 
ً
 وبنسبة )22ن )أ%( من املبحوثين ذكور، و 63.3( فردا

ً
 %( من املبحوثين إناث.27,7( فردا

 عمرال .2

 ملتغير العمر التوزيع التكراري ألفراد عي: (2جدول)
ا
 نة الدراسة وفقا

 الترتيب النسبة املئوية التكرار العمر

 3 %5 3 سنة 20-30

 1 %66.7 40 سنة 40 -30

 2 %28.3 17 سنة 40أكثر من 

  %100 60 الجملـــة

 
 م2019برنامج إكسل إعداد الباحث من الدراسة امليدانية  املصدر:                                                             

 وبنسبة )40أن )حيث نالحظ 
ً
 وبنسبة )17ن )أسنة(، و  40إلى  30%( من املبحوثين من الفئة العمرية )66,7( فردا

ً
%( من املبحوثين من الفئة 28,3( فردا

ونالحظ أن معظم املبجوثين من الفئة  سنة( 30إلى 20%( من املبحوثين من الفئة العمرية )5( أفراد وبنسبة )3ن )أو  (،سنة 40أكثر من العمرية )

 الشبابية.
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 سىى الوييفيامل .3

 ملتغير املسىى :(3جدول)
ا
 الوييفيالتوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفقا

 الترتيب النسبة املئوية التكرار ملياملؤهل الع

 1 %43,3 26 محاسب

 3 %25 15 مراجع

 2 %31,7 19 موظف شؤون العاملين

  %100 60 الجملـة

 

 
 م2019 برنامج إكسل إعداد الباحث من الدراسة امليدانية املصدر:                                           

 وبنسبة )26أن )حيث نالحظ 
ً
وأن  املراجعين،%( من املبحوثين من 25وبنسبة ) فردا( 15) وأن املحاسبين،%( من املبحوثين من 43,3( فردا

 وبنسبة )19)
ً
   العالية.الكفاءات واملؤهالت  ذوي مما يدل على أن معظم املبجوثين من موظفي شؤون العاملين  %( من املبحوثين من31,7( فردا

 سنوات الصبرة .4

 ملتغير سنوات الصبرة: (4جدول)
ا
  التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفقا

 الترتيب النسبة املئوية التكرار سنوات الصبرة

 2 %25 15 سنوات فأقل 5

 1 %55 33 سنوات 6-10

 3 %18.3 11 سنة11-15

 4 %1.7 1 سنة 15أكثر من 

  %100 60 الجملـــة

 
 م2019الباحث من الدراسة امليدانية برنامج إكسل إعداد  املصدر:                                      

 وبنسبة )33) أنحيث نالحظ 
ً
 وبنسبة )15سنوات(، وان ) 10سنوات الى  6من ) %( من املبحوثين55( فردا

ً
سنوات  5%( من املبحوثين )من25( فردا

 وبنسبة )11) وأن فأقل(، 
ّ
سنة( مما يدل على  15%( من املبحوثين )أكثر من 1,7) فرد وبنسبة( 1سنة(، وأن ) 15-11%( من املبحوثين من )18,3( فردا

 . املبحوثين ذوي خبرة طويلة في مجال عملهم
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 الفرضية: اختبار 
حيث  الفرضية،مدى قبول أو رفض  الختبارحيث تركزت مهمة هذه الفقرة  الدراسة،فرضية  اختبارفي هذا الجانب علي الباحثة  استخدمت

القياس املحاسبي لرأس املال البشري وكفاءة األداء  )كاي تربيع( لداللة الفروق من وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين اختبارأن نتائج ومؤشرات 

 يلي:موضحة بالجدول التالي كما  بالجامعة،

الك عالقة ذات دللة إحصائية بين القياس املحاسبي لرأس املال البشري وكفاءة األداء نكاي تربيع لدللة الفروق لفرضية البحث )ه اختبار  :(5)جدول 

 بالجامعة(
 داللة الفروق املتوسط الحسابي مستوى املعنوية  درجة الحرية  تربيع( قيمة)كاي العبارة

القياس املحاسبي يقدم املعلومات املالئمة عن القوى 

 العاملة بالجامعة.

 

21,700 

 توجد فروق 4,30 0,000 2

 توجد فروق 4,20 0,000 3 47,764 األمثل لرأس املال البشري. االستغاللتعمل الجامعة على 

رأس املال البشري بالقوانين واللوائح والقرارات يلتزم 

 اإلدارية بالجامعة.

 توجد فروق 4,32 0,000 2 21,700

 توجد فروق 3,87 0,000 3 22,933 رأس املال البشري. استثماريتم قياس معدل العائد على 

 فروقتوجد  3,92 0,000 2 17,500 تقوم الجامعة بالقياس املحاسبي لرأس املال البشري .

الي من قبل الجامعة بصورة األداء امل يتم قياس كفاءة

 سليمة.

 توجد فروق 3,97 0,000 2 19,300

يحقق كفاءة األداء األمثل  بالبيانات املالية فقط ال االلتزام

 في الجامعة.

 توجد فروق 4,20 0,000 3 47,600

الخاصة بكفاءة األداء في  واالنحرافاتيتم تحديد األسباب 

 الجامعة بصورة دورية

 توجد فروق 4,03 0,000 3 51,067

تطبق الجامعة نظم لقياس رأس املال البشري لتحسين 

 القدرة التنافسية.

 توجد فروق 3,90 0,000 3 76,000

 فروقتوجد  3,72 0,000 3 34,267 تتبع الجامعة نموذج التكلفة التاريخية لرأس املال البشري.

 توجد فروق 4,10 0,000 2 8,400 تطبق الجامعة نموذج األجور املدفوعة لرأس املال البشري.

تتبع الجامعة نموذج العوائد املستقبلية لقياس رأس املال 

 البشري.

 توجد فروق 3,60 0,000 3 38,933

تقيس الجامعة رأس املال البشري بنموذج التكلفة 

 اإلستبدالية الوظيفية.

 توجد فروق 3,55 0,000 2 40,133

تتبع الجامعة نموذج التكلفة اإلستبدالية الشخصية 

 لقياس رأس املال البشري.

 توجد فروق 3,67 0,000 4 50,333

تفصح الجامعة عن أصولها البشرية كأصول ضمن القوائم 

 املالية التي تعدها.

 توجد فروق 3,65 0,000 4 56,500

 توجد فروق 4.02 0,000 2 39,700 لرأس املال البشري.توجد رقابة على تكلفة التدريب 

 استجاباتعلي ذلك فإن املتوسطات الحسابية دالة إحصائيا وإن  وبناءً ( 0,05( أن جميع قيم كاي تربيع أقل من مستوى الداللة )5يوضح الجدول رقم )

روفة وأيضا من خالل التحليل تم مالحظة أنه هنالك فروق إحصائية للفرضية وبذلك تقبل الفرضية وأن عأفراد العينة لم تصل لدرجة الحياد امل

 .محتوى املحور العينة توافق علي 

التكرار ( على التكرار األول ونصها )يلتزم رأس املال البشري بالقوانين واللوائح والقرارات اإلدارية بالجامعة( وكانت الفقرة ذات 3وحظيت الفقرة رقم )

الجامعة يجب أن تهتم بقياس رأس  ( ونصها )تقيس الجامعة رأس املال البشري بنموذج التكلفة اإلستبدالية الوظيفية.( ويري الباحث أن13األخير رقم )

 اعتبارهااملال البشري بنموذج التكلفة اإلستبدالية الوظيفية وتضعها في 

 النتائج والتوصيات:
 بيانات تم التوصل إلى النتائج والتوصيات التالية:المن خالل عرض وتحليل 

 
ا
 : النتائج:أول

 أوضحت النتائج أن القياس املحاسبي يقدم معلومات للجامعة. .1

 مواردها البشرية املتاحة. استغاللأبانت النتائج أن جامعة امللك خالد تعمل على  .2

 والقوانين بالجامعة.أكدت النتائج أن رأس املال البشري يلتزم بتنفيذ اللوائح  .3
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 رأس املال البشري بالجامعة. استثمارال يتم قياس معدل العائد على أكدت النتائج   .4

 البشري.بقيام الجامعة بالقياس املحاسبي لرأس املال أظهرت النتائج  .5

 األداء املالي من قبل الجامعة بصورة سليمة. أبانت النتائج بأنه يتم قياس كفاءة .6

 يحقق كفاءة األداء األمثل في الجامعة. بالبيانات املالية فقط ال االلتزامأكدت النتائج أن  .7

 أن الجامعة تطبق نظم لقياس رأس املال البشري لتحسين القدرة التنافسية.بأوضحت النتائج  .8

 الخاصة بكفاءة األداء في الجامعة بصورة دورية. واالنحرافاتأظهرت النتائج بأنه يتم تحديد األسباب  .9

 نموذج التكلفة التاريخية لرأس املال البشري. النتائج أن الجامعة ال تتبعأكدت  .10

 تتبني نموذج العوائد املستقبلية لقياس رأس املال البشري. بأن الجامعة الأظهرت النتائج  .11

 بأن الجامعة ال تتبني قياس رأس املال البشري بنموذج التكلفة اإلستبدالية الوظيفية.أبانت النتائج  .12

 الجامعة تطبق نموذج األجور املدفوعة لرأس املال البشري.تائج بأن أكدت الن .13

 بأن الجامعة ال تتبني نموذج التكلفة اإلستبدالية الشخصية لقياس رأس املال البشري.أوضحت النتائج  .14

 أظهرت النتائج بأنه ال يتم اإلفصاح عن األصول البشرية كأصول ضمن القوائم املالية التي تعدها. .15

 تكلفة التدريب لرأس املال البشري.على  فرض رقابةبأنه يتم أكدت النتائج  .16

 ثانيا: التوصيات:

ذج ضرورة االهتمام بمحاسبة املوارد البشرية وذلك بإدخال وتبني نظام للمحاسبة عن رأس املال البشري داخل الجامعة عن طريق التطبيقي لنما .1

 من خبرات الجامعات العاملية واملحلية الرائدة في هذا املجال. واالستفادةالقياس 

 يحققه للجامعة من عائد والعمل على قياس ذلك العائد من خالل إعداد التقارير املالية. البشري وما االستثماراالهتمام بجانب  .2

 .بالجامعة صاح عن املوارد البشرية عند إعداد القوائمفضرورة اإل  .3

 األداء املالي واإلداري. التي تعكسالدورية  تقاريرالعمل على إعداد ال .4

 ضرورة االهتمام باملوارد البشرية ال نها تقدم خدمات مستقبلية وطويلة االجل. .5

  :املراجع
: املراجع

ا
 :العربية أول

 دار املريخ الرياض، البشرية،املحاسبة عن املوارد  حجاج،د. حامد  الدين،تعريب د. محمد عصام  ،أريك ،فالمهولز .1

 عمان. والتوزيع، دار وائل للنشر ،استراتيجيمدخل  البشرية،إدارة املوارد  (2014)،خالد ،عبد الرحيم .2

 .دار الثقافة للنشر عمان:، املحاسبةمدخل نظرية -تطور الفكر املحاسبي(2001)حلوة حنان، ،رضوان .3

 (.1طبعة رقم ) األكاديمي،مركز الكتاب  (2016)،وليد ناجي ،الحيالي .4

 .خاملريدار  الرياض، بديل(،وتحليل مع مدخل  )عرضاملحاسبة عن املوارد البشرية  ه(1403)،سعيد يس ،عامر ،علي محمد  ،عبد الوهاب .5

 االجتماعية، دار النهضة في املحاسبة ( دراسات2011) ،موس ى، أحمد .6

 .السحاب، القاهرةرية معاصرة، دار إدا انطالقةرأس املال الفكري ( 2008)محمد، هاني  ،السعيد .7

 م( القياس واإلفصاح في املحاسبة عن املوارد البشرية في املنشآت الخدمية2015محمد عثمان، ) ،األمين .8

 م( اإلطار املقترح في محاسبة املوارد البشرية.2016أبوبكر، ) .9

 ية العراقية.املوارد البشرية في املصارف التجار ’ م( إمكانية تطبيق محاسب2011البوعلي، لعيبي هاتو خلف، ) .10

م( دور وأهمية القياس املحاسبي للموارد البشرية في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزه ) دراسه تحليلية 2007)،الجعيدي، سناء عبد الهادي .11

 تطبيقية ( رساله غير منشوره.

م(. تطبيق نظم محاسبة املوارد البشرية في الشركات املساهمة لدوله الكويت واملبررات واملبادئ واملقومات رسالة 2010) ،املطيري، حمد نهرمان .12

 منشوره. 

تقييم كفاءة اداء املؤسسات الصحية في اربيل/ دراسة تطبيقية في املستشفى الجمهوري التعليمي ملدة  (2015)حجي، ادريس رمضان وآخرون، .13

 العراق. 14، العدد 7( مجلة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية، املجلد 2014-2015(

-ع غزة وسبل تطويره، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالميةواقع إدارة املوارد البشرية في املؤسسات الغير حكومية في قطا (2004،)رحاب، شبير .14

    .غزة



 سلوى حممد                                                                        القياس احملاسبي لرأس املال البشري وأثره على رفع كفاءة األداء بالتطبيق على جامعة امللك خالد  

Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 3, 2019 
 548 

 

أهمية اظهار كلفة املوارد البشرية في البيانات املالية في الجامعات األردنية: دراسة حالة جامعة اليرموك، اإلداري( سلطنة  (2016)علي، ،اليوسف .15

 .116، العدد 28عمان )، السنة 

 .ات ودراسة جدوى وتقييم كفاءة األداء، جامعة بغداد، العراق تقييم املشروع(2006)يحي،  ،النجار .16

 .الثانياملجلد  –مشكالت االعتراف والقياس للمحاسبة عن املوارد البشرية، مجلة إربد للبحوث والدراسات، العدد الثاني  (2008)فتوح، إبراهيم، .17

والعلوم اإلدارية العددان  االقتصادجامعة اليرموك كلية ، الخدمية ، مفهوم وأسس قياس كفاءة األداء في الوحدات (1986 ،)منير محمود ،صالح .18

 األول والثاني.

 
ا
 املراجع األجنبية: :ثانيا

[1] Savino. D, McGuire. K & White. K, Human Asset Measurement: A Comparison of the Artifact-Based 
Approach versus Input Methods, Journal of Management Policy and Practice, 13(2012). 
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Abstract: The research aims to identify the impact of the human capital accounting on the efficiency of 

performance by applying to King Khalid University. The problem was that the human capital was dealt with 

only in terms of payroll and salary registration, ie, only as current expenditure. As human capital provides 
future benefits and services, and for the University to achieve its optimum performance, it is necessary to find 

a treatment for the optimal accounting measurement of capital, the research raises several questions:  

 Is there an accounting measurement of human capital in the university? 

 Is there an impact of accounting on human capital in the performance efficiency of the university? 

The results showed that the commitment to the financial data only does not achieve the efficiency of 

the optimal performance at the university and the results showed that the university does not adopt the 

personal substitution cost model for measuring human capital. 

And recommended the need to disclose human resources in the preparation of the lists of the 

university and the need to pay attention to human resources accounting by introducing and adopting a system 

of accounting for human capital within the university through the application of models of measurement and 

benefit from the experiences of leader international and local universities in this area. 

Keywords: accounting measurement, human capital, performance efficiency. 
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